Tatra v cizích službách:
Kopřivnická koncepce (nejen) pro Indii

V únorovém čísle ATM jsme přinesli článek o raketometech Smerč na podvozcích Tatra, jež se nacházejí ve výzbroji Indie a Turkmenistánu. Nákladní automobily kopřivnické konstrukce ale v Indii ve skutečnosti představují jednu ze základních platforem pro nejrůznější úkoly, protože tam již od roku 1986 probíhá jejich licenční montáž.

Automobilka Tatra nepochybně patří mezi nejslavnější české firmy, což podtrhuje impozantní úspěch jejích produktů na světovém trhu. Už od dob první republiky si tyto vozy vedou skvěle i v konkurenci vozidel, která podporuje ekonomický a politický potenciál (super)velmocí, a to především díky unikátní podvozkové koncepci s centrální nosnou rourou. Automobily značky Tatra se osvědčují v extrémních terénních a klimatických podmínkách a slouží jako podvozky pro různé speciální aplikace, mezi které pochopitelně patří rovněž zbraňové, senzorové a další speciální vojenské systémy, a to mj. v indické armádě.

Montáž v indické továrně
Smlouva o montáži automobilů Tatra byla uzavřena v roce 1986. Československo zastupovala společnost Omnipol, jejímž indickým partnerem se stala továrna BEML (Bharat Earth Movers Limited) se sídlem ve městě Bangalore. Ještě téhož roku byly do Indie poslány první soupravy z kategorie, jež se dnes označuje zkratkou CKD (Completely Knocked Down), tzn. kompletně demontované automobily, zejména kabiny, motory, převodovky a nápravy. Některé celky (mj. rámy) si Indové později začali produkovat sami, ovšem většina komponentů se vždy vyráběla v Československu či Česku (a dočasně také na Slovensku), což stále platí. Nejdříve se indická strana rozhodla pro montáž vozidel Tatra 815 6x6 a 8x8 ve verzi VVN (tedy vojenský valník) a Tatra 815 8x8 VTI (vojenský tahač indický), k nimž posléze přibyly další varianty, zejména valníky Tatra 815 4x4 a podvozky pro různé účelové nástavby se čtyřmi, šesti a osmi koly. Ve výrobním programu značky BEML dnes figuruje také vozidlo s deseti koly, ačkoliv se zdá, že jeho uplatnění zůstává velmi omezené. Během let samozřejmě došlo k modernizacím, které se ale zpravidla opožďovaly za nabídkou samotné firmy Tatra, jak dokazuje skutečnost, že zatím poslední technologická modernizace proběhla v roce 2006, kdy firma BEML začala montovat vozidla odpovídající „kopřivnickému“ standardu Tatra 815-2 Euro II z druhé poloviny 90. let. V Indii totiž pochopitelně neexistují tak přísné emisní normy a indická armáda preferuje spíše techniku starší, ale jednoduchou a osvědčenou. Především proto indické Tatry zpravidla pořád používají staré provedení kabiny s hranatými tvary.

Portfolio společnosti BEML
Základ nynějšího výrobního (resp. montážního) programu firmy BEML reprezentuje pět verzí automobilů řady Tatra 815, a sice čtyřkolový valník 25RR45 17 230 4x4.1, šestikolový valník 26RR36 22 255 6x6.1R, osmikolový tahač 27ET96 28 300 8x8.1R a konečně osmikolové šasi pro nástavby 27ER96 28 300 8x8.1R a 27ER96 30 300 8x8.1R. Čtyřkolový valník může vozit náklad až 8,5 t, zatímco šestikolový přepraví 10,5 t a může táhnout přívěs o hmotnosti až 65 t. Osmikolový tahač se vyznačuje dvojitou kabinou, uveze náklad 11,75 t a může táhnout přívěs o váze až 100 t, a proto nejčastěji slouží jako tankový přepravník, resp. tahač podvalníku. Dvě varianty osmikolových podvozků se liší nejvyšší užitečnou nosností, která činí 12 t, resp. 16 t. Pro pohon slouží vzduchem chlazené dieselové osmiválce řady Tatra T3B-928 tří verzí, jež se odlišují svým výkonem; u čtyřkolových automobilů činí 230 kW, u šestikolových 255 kW a u osmikolových 300 kW. Všechny vozy mají manuální převodovky s pneumatickými posilovači a deseti stupni vpřed a dvěma vzad. Vozy 6x6 a 8x8 s kolovými redukcemi mají také redukční převodovky, jež počet stupňů zdvojnásobují. Pro úplnost lze dodat, že od roku 1997 se v Indii montovaly též automobily Tatra 815 pro civilní využití (hlavně sklápěče), kterých vzniklo 307 kusů. Potom se přešlo na model Hemang (tak se jmenuje indická verze typu Tatra 163 Jamal), jehož produkce skončila po 649 exemplářích. Proti dodávkám pro indickou armádu jde ovšem o nepatrné počty, protože z továrny v Bangalore vyjelo přes 10 000 kusů, z nichž zhruba 9000 stále slouží. Výsledkem je proto poněkud bizarní situace, kdy indické ozbrojené síly provozují daleko více vozidel Tatra než Armáda České republiky.

Jeřábové a ženijní varianty
Vozy kopřivnické koncepce tudíž bez jakékoli nadsázky představují jeden z úhelných kamenů logistiky tamní armády. Vedle běžných nákladních vozů se užívají desítky speciálních variant, resp. nástaveb na šasi Tatra. Následující výčet tedy zákonitě není úplný, nýbrž spíše ilustrační. Lze jej začít např. u jeřábů, jelikož BEML vyrábí hned čtyři typy, z nichž tři jsou vedeny jako vojenská vyprošťovací vozidla. Nejmenší čtyřkolové Light Recovery Vehicle zvládá zátěž 5 t, střední šestikolové Medium Recovery Vehicle unese 7,5 t a disponuje i navijákem o tažné síle 12 t a největší Heavy Recovery Vehicle (vlastně licenční kopie čs. vozidla AV-15) má jeřáb o nosnosti 15 t a naviják se silou 15 t. Čtvrtým typem je standardní civilní šestikolový autojeřáb o nosnosti 10 t. Indická továrna dodává také požární stříkačku na šasi Tatra a řadu vozidel, jež slouží v indických ženijních útvarech. Lze zmínit např. pokladač pevné vozovky Mat Fording CL 70, jenž nese obří cívku s 50 m dlouhým pásem z hliníkových prvků o šířce 5 m. Poměrně často bývá vidět mostní vozidlo Sarvatra, které pokládá dvoudílný most nůžkové konstrukce o délce 20 m a s nosností 70 tun. Velmi neobvyklý rys tohoto vozu představuje malá kabina, jež se nachází na zádi podvozku a ve které sedí operátor, jenž má tedy dobrý výhled na pokládání či zvedání mostu. V Indii vznikly také dva další ženijní mosty na šasi Tatra, a sice typy Sakav a SSBS (Short Span Bridging System), a vedle toho společnost BEML licenčně vyrábí rovněž pontonovou mostní soupravu PMS pod označením PBS (Pontoon Bridge Set). Indická armáda vlastní i dekontaminační systém MDS na šasi Tatra.

Rozsáhlé spektrum radarů
Další významnou kategorii indických aplikací podvozků Tatra představují radiolokátory, jichž lze napočítat minimálně jedenáct typů, ovšem s tím, že některé z nich čítají více vozidel, např. první s vlastním radarem a druhé s elektrickým zdrojem. Jedná se např. o výstražné radary pro malé výšky INDRA-I a INDRA-II (Indian Doppler Radar) či dvojici radarů pro protiletadlový raketový systém Akash; ostatně též odpalovací zařízení a velitelské středisko armádní podoby tohoto systému má šasi Tatra. Navádění jeho raket provádí radar Rajendra neboli TLR (Troop Level Radar), zatímco roli přehledového radaru plní Rohini čili 3D CAR (Central Acquisition Radar). Z posledně uvedeného typu byla odvozena též menší verze 3D TCR (Tactical Control Radar), kdežto na bázi přístroje Rajendra vznikl radar Swathi WLR (Weapon Locating Radar) pro navádění dělostřelecké palby, resp. pro lokalizaci nepřátelských děl. Ten nedávno dosáhl i exportního úspěchu, když si Arménie pořídila čtyři exempláře. Podvozek Tatra v Indii slouží i pro nový 3D přehledový radar principu AESA, jenž se nazývá ADTCR (Air Defence Tactical Control Radar), či pro nový systém pro sledování cílů v malých výškách Ashwini LLTR (Low Level Transportable Radar). Další přístroj se nazývá Atulya neboli ADFCR (Air Defence Fire Control Radar) a zajišťuje navádění palby z protiletadlových kanonů. Indická armáda používá rovněž radiolokátory ke sledování pozemních cílů BFSR-MR (Battle Field Surveillance Radar Medium Range) na stožáru o max. výšce 30 m a na šasi Tatra 815 jsou umístěny též výstražné radary Reporter značky Thales Nederland. Fotografie některých zde zmíněných radarů najdete v reportáži z indické vojenské přehlídky v č. 3/2018.

Tatry pro balistické rakety
Na podvozcích Tatra jsou umístěny také dva komunikační komplexy pro satelitní spojení TST (Transportable Satellite Terminal) a SOTM (Satellite on the Move) či stanoviště systému BSS (Battlefield Surveillance System), který slouží pro sběr a analýzu dat z různých senzorů, které sledují bojiště. Šasi Tatra užívají také dva komunikační prostředky indické armády zvané INP (Integrated Network Platform) a MINT (Mobile Integrated Network Terminal). Další aplikace najdeme v dělostřeleckých a raketových jednotkách. Jde mj. o raketomet Pinaka ráže 214 mm, jehož dvanáct střel nabízí dosah 40 km, u zdokonalených verzí 75 či 90 km. Vedle samotného raketometu náleží do komplexu vozidlo velitelské, dopravní a nabíjecí, vše na podvozku Tatra 815 8x8. Několik vozidel s šasi Tatra tvoří i prvky systému balistických raket krátkého doletu Prithvi; kromě nejčastěji vídaného odpalovacího vozidla tam patří též vozidlo k přepravě střel, vozidlo k přepravě hlavic (včetně nukleárních), vozidlo s palivem, vozidlo s okysličovadlem a konečně jeřáb pro nabíjení. Odpalovací zařízení na šasi Tatra má i nová manévrující balistická střela Shaurya nebo prototyp 155mm samohybné houfnice, kdežto při přesunu tažených děl se uplatňují tahače Tatra 815 FAT (Field Artillery Tractor) se šesti koly. Na šasi Tatra/BEML se má údajně namontovat i indická energetická zbraň KALI (Kilo Ampere Linear Injector), která pracuje na principu urychleného svazku elektronů. Zřejmě nejznámější indickou zbraň na šasi Tatra pak představuje protilodní řízená střela BrahMos, avšak tyto impozantní dvanáctikolové podvozky zároveň reprezentují určitou výjimku, jelikož se nejdříve kompletně vyráběly přímo v kopřivnické továrně a mají odlišný konstrukční původ.

Šasi pro komplet BrahMos
Obdobně jako desetikolové podvozky pro komplety Smerč totiž mají inovované kabiny, jež se vyznačují zaoblenějšími tvary, jelikož vycházejí z typu Tatra 816 (později 815-6) alias LIWA, který původně vznikl pro armádu Emirátů. První varianta podvozku pro systém BrahMos nese formální jméno Tatra 815-6 MWR8T 45 324 12x12.1R, u pozdějších sérií jde o zdokonalenou verzi nazvanou 815-2 M0R6T 52 324 12x12.1R. K pohonu slouží diesel Cummins ISM 440E, jehož výkon 324 kW je přenášen za pomoci šestistupňové automatické převodovky Twin Disc TD 61-1177, kterou pak nahradil typ TD 61-1189. Pro řízení kolosu o max. váze 45 t (později až 52 t) slouží nápravy č. 1, 2, 5 a 6. Vedle vypouštěcího zařízení pro trojici střel BrahMos má stejné šasi též nabíjecí vozidlo se čtyřmi střelami a jeřábem a dále odpalovací zařízení pro šest balistických raket Prahaar s doletem 150 km. Indové získali první vozidlo s konfigurací 12x12 v roce 2002 a zatím vzniklo zhruba 80 kusů, ovšem od roku 2015 se tyto automobily dodávají částečně rozložené v sadách SKD (Semi Knocked Down) a kompletují se v Bangalore. Indové získali také třináct příbuzných desetikolových vozidel Tatra 815-6 MWR8T 39 324 10x10.1R, na která byly umístěny katapulty pro bezpilotní letouny Nishant, ale později bylo toto zařízení přemístěno na standardní osmikolový podvozek. Do Indie zamířil také menší počet vozů Tatra 815-77RR89 38 300 8x8.1R, které užívají nízkou kabinu zcela nové „sedmičkové“ konstrukce a fungují jako autojeřáby s nosností zhruba 15,5 t. Závěrem dodejme, že v Indii se jezdí vlevo, ovšem část indických automobilů Tatra má volanty na „evropské“ levé straně, ale u části vozů z pozdějších sérií se nalézají na „britské“ pravé straně.
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Výroba vozů Tatra v Číně
ČLR dlouhodobě patřila mezi nejlepší zákazníky značky Tatra (v čínštině „Taituola“), protože statistiky uvádějí skoro 35 000 vozů. To však nezahrnuje pouze dodávky z Kopřivnice, jelikož zůstává poměrně málo známým faktem, že se vozidla Tatra v Číně dlouho vyráběla. Zpočátku se to dělo dokonce bez licence, neboť do Číny se dodávaly Tatry modelů 111, 141, 138 a 148, načež firma Xindu (později Changzheng) rozběhla nelicenční výrobu jejich hrubých kopií pod názvy CZ250, XD280, XD160, CZ160 a CZ161. Teprve v roce 1984 byla podepsána oficiální dohoda o spolupráci značek Tatra a Changzheng a o rok později byly dodány první sady CKD obsahující všechny součásti k montáži vozidel Tatra 815. Později se dodávaly již jen kabiny a motory, kdežto převodovky a podvozky se začaly vyrábět v Číně, ovšem v nižší kvalitě. Co se týče variant, jasně dominovaly sklápěče, v menší míře vznikaly též tahače či šasi pro speciální nástavby, mj. cisterny a jeřáby. Tato spolupráce pokračovala až do roku 2002, ale s klesajícím tempem, jelikož značka Changzheng se stala součástí korporace CNHTC (čili Sinotruk), která preferovala jiné koncepce. Objevily se také četné „hybridy“ spojující prvky vozů Tatra a vozů dalších značek, zejména Steyr. V roce 2018 však byla podepsána nová dohoda, podle které by se měla produkce vozů Tatra v Číně znovu rozběhnout.

Otazníky nad Severní Koreou
Produkty společnosti Tatra kdysi nakupovala také KLDR, která získala např. zhruba tři stovky osobních automobilů Tatra 613 a několik stovek nákladních automobilů, mezi nimiž byly také vozy Tatra 813 s pontonovými soupravami PMS. Ty se v tamní armádě stále používají, ovšem kromě toho se objevily jiné aplikace tohoto podvozku, mj. mobilní polní nemocnice a 122mm raketomet, na Západě podle roku spatření nazvaný M-1993. Jeho vzhled napovídá, že se jedná o podvozek ze soupravy PMS, na němž zůstala původní plošina pro ponton, která ovšem nově nese nabíjecí zařízení shodné s čs. raketometem vz. 70 a svazek čtyřiceti raketnic. Ten se však vyznačuje jiným řešením, které odpovídá severokorejskému raketometu BM-11, který má sice (stejně jako sovětský BM-21 a čs. vz. 70) čtyřicet trubic, jenže ve dvou oddělených blocích po dvaceti trubicích. V roce 2015 se představila nová podoba, jejíž podvozek i obrněná kabina se prakticky shodují se vz. 70, avšak odpalovací zařízení stále odpovídá typu BM-11. Není jasné, jestli jde o místní kopie „sedmdesátek“, nebo o přestavěné originály, a také lze jen spekulovat, odkud je mohla KLDR získat (alespoň jako vzor pro kopii), ale patrně se bude jednat o nějaký z asijských či afrických států, jež v 90. letech nakupovaly raketomety vz. 70. Další záhadou je osmikolové šasi pro 600mm „super-těžký“ raketomet KN-25, protože nejspíše jde o vůz Tatra 815 s přeplňovaným dvanáctiválcem, což dokazuje mj. řešení sání. Opět však není známo, zda jde o lokální kopie, nebo zda se jedná spíš o repasované originální vozy. KLDR již opakovaně demonstrovala schopnost vyrábět kopie zahraniční techniky, ale faktem také je, že se po světě vyskytují tisíce automobilů Tatra 815, které by se daly použít i pro takové přestavby a které se mohly nejrůznějšími cestami dostat do Severní Koreje.
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